ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIAUS 2015 M. VEIKLOS
ATASKAITA

PARENGTI DOKUMENTAI
1. Švietimo ir ugdymo skyriaus 2015 metų veiklos planas.
2. 2015 metų švietimo veiklos programa.
3. Finansinė 2015 metų programa.
4. 10 mėnesių skyriaus veiklos planų.
5. Išanalizuoti mokyklų 2015-2016 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
planų projektai.
6. Patikrinti ir suderinti 2015-2016 m. m. mokyklų tarifiniai sąrašai.
7. 30 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektų.
8. Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų programos 2015 m. veiklos
ataskaita.
9. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašas.
VYKDYTA ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRA, IŠ SURINKTŲ DUOMENŲ
ATLIKTA ANALIZĖ
1. Aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis mokyklose organizavimas (02 mėn.).
2. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d
(04 mėn.).
3. 2014-2015 m. m. dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatai
(05 mėn.).
4. 2013-2014 m. m. mokinių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėsenos ataskaita ir
siūlymai dėl šios veiklos gerinimo 2015-2016 m. m.
(05 mėn.).
5. 2015 m. įskaitų, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimo, vykdymo rezultatai
(08 mėn.).
6. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2014-2015 m. m.
(08 mėn.).
7. Kalvarijos savivaldybės 2014-2015 m. m. švietimo stebėsenos rodikliai (11 mėn.).
SAVIVALDYBĖJE ORGANIZUOTI BRANDOS EGZAMINAI, PAGRINDINIO
UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS IR VYKDYTA JŲ PRIEŽIŪRA
Egzaminai:
Menų
(05-22);
Technologijos
(05-15,22,25);
Anglų kalbos (valstybinis)
(05-23);
Lietuvių kalbos (valstybinis, mokyklinis)
(06-01);
Matematikos (valstybinis)
(06-05);
Istorijos (valstybinis)
(06-08);
Biologijos (valstybinis)
(06-03).
PAKARTOTINĖ SESIJA
Lietuvių kalba (mokyklinis)
(07-07).
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:
Lietuvių kalbos (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
(03 mėn.).
Lietuvių kalba (raštu)
(06-02);
Matematikos
(06-09).
KOORDINUOTI PROJEKTAI, PROGRAMOS
1. ŠMM projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra II etapas“ (Švietimo skyriaus
specialistas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo seminaruose,

diskusijose dėl naujų teisės aktų įgyvendinimo: Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos,
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų metodinių
rekomendacijų. Išsiųsta informacija apie ikimokyklinės įstaigos pastatus dėl 2014-2020 m.
numatomos renovacijos, atnaujinant edukacines erdves).
2. Viešosios įstaigos „Vaiko labui “vykdomos tarptautinės programos: „Zipio draugai“ (Kalvarijos
vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Liubavo Juozo Montvilos, Alksninės pagrindinės mokyklos,
Sangrūdos gimnazija; ); „Obuolio draugai“ (Alksninės ir Jungėnų pagrindinės mokyklos);
„Įveikiame kartu“ (Nemunaičių pagrindinė mokykla, Kalvarijos gimnazija).
3. ŠMM Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa (savivaldybėje organizuotos mokomųjų
dalykų olimpiados, konkursai, mokiniai išsiųsti į zonines ir respublikines olimpiadas, konkursus).
4. ŠMM programa „Švietimas informacinei visuomenei“ - įvairi metodinė literatūra išdalinta
mokykloms.
5. LMNŠC projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme“ (vykdyta patikra Kalvarijos gimnazijoje dėl 28 planšetinių
kompiuterių paskirties ir naudojimo, ataskaita pateikta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centrui; aptartos problemos su mokyklų vadovais, ugdymo karjerai specialistais).
6. NEC projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo
lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ (mokyklų pavaduotojams organizuotas seminaras,
mokyklose vyko 4 ir 8 kl. mokinių testavimas, parengta ataskaita NEC, informacija apie gautus
rezultatus paskelbta viešojoje erdvėje).
7. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro konkursas „Saugokime jaunas
gyvybes keliuose“ („Šviesoforo“ konkursas).
8. ŠMM Neformaliojo vaikų švietimo programa (parengta Neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, įvertintos ir akredituotos teikėjų programos, pasirašytos
sutartys, suvesti duomenys į sistemas, atsiskaityta už gautų lėšų panaudojimą).
ORGANIZUOTI PASITARIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
1. Dėl švietimo pagalbos teikimo mokyklose su Marijampolės savivaldybės pedagoginės
psichologinės tarnybos direktore ir specialistais
(01-21; protokolas Nr. 1).
2. Dėl 2015 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašų keitimo ir naujovių.
Dėl 2014 m. mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimo analizės.
Dėl 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados
(02-04, protokolas Nr.2).
3. Dėl aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis mokyklose organizavimo.
Dėl mokyklų pažangos stebėjimo anketos
(02-19; protokolas Nr. 3).
4. Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos
(04-22; protokolas Nr. 4).
5. Dėl kolektyvinės apsaugos statinių.
Dėl 2014-2015 m. m. dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatų.
Dėl 2013-2014 m. m. mokinių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėsenos ataskaitos,
siūlymų dėl šios veiklos gerinimo 2015-2016 m. m.
(05-12, protokolas Nr. 5).
6. Dėl geresnio mokinių mokymosi – esminio švietimo sistemos prioriteto.
Dėl 2015 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų.
Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašo įgyvendinimo
savivaldybėje
(08-31; protokolas Nr. 6).
7. Dėl Kalvarijos savivaldybės 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo, panaudojant
projekte parengtus standartizuotus vertinimo įrankius, ataskaitos.
Dėl Kalvarijos savivaldybės 2014-2015 m. m. stebėsenos rodiklių ir jų palyginimo
(11-24; protokolas Nr. 7).

ORGANIZUOTI SEMINARAI, PASITARIMAI MOKYTOJAMS
1. Seminaras pradinių klasių mokytojams „Standartizuotų testų ruošimas“ (02-18).
2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra „Įrodymais grįstas ikimokyklinis ugdymas
Jungtinėje Karalystėje“
(02-24).
3. Seminaras pradinių klasių mokytojams „Ugdymas saugos ir sveikatos klausimais. Mokymo
medžiaga mokytojams“
(03-18).
4. Seminaras istorijos mokytojams
(03-31).
5. Pasitarimas informacija iš metodinių dienų „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
aktualijos 2015-2016 m. m.“
(09-07).
6. Seminaras diskusija ugdymo karjerai specialistams „Profesinio orientavimo (karjeros)
paslaugų teikimas mokyklose 2015-2016 m. m.
(09-16).
7. Seminaras matematikos mokytojams „Mokinių mokymo(si) gerinimas: ką galim padaryti?“
(09-22).
8. Seminaras informacija lietuvių kalbos mokytojams „Mokinių mokymo(si) gerinimas: ką
galime padaryti?“
(10-06).
9. Seminaras informacija užsienio kalbų mokytojams „Mokinių mokymo(si) gerinimas: ką
galime padaryti?“
(10-14).
10. Seminaras-metodinė diena lietuvių kalbos mokytojams „Mokinių raštingumo, kūrybinių ir
skaitymo kompetencijų ugdymas: patirtys, pamokos, iššūkiai“ (10-26).
11. Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ikimokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų ir jų daromos pažangos vertinimas“
(11-13).
VYKDYTA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ VADOVŲ
ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLA
Organizuoti 8 komisijos posėdžiai: 01-09 (protokolas Nr.1), 02-18 (protokolas Nr. 2),
03-23 (protokolas Nr. 3), 04-30 (protokolas Nr. 4), 05-28 (protokolas Nr. 5), 10-15 (protokolas
Nr. 6), 11-12 (protokolas Nr. 7), 12-16 (protokolas Nr. 8). Parengta pažymos, įsakymai.
Atestuota Alksninės pagrindinės mokyklos direktorė Edita Naujalienė III
kvalifikacinei kategorijai.
Nustatytos vadovų veiklos ir kompetencijų atitiktys turimai vadybinei kvalifikacinei
kategorijai: Angelei Gudelevičiūtei, Alksninės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktorei Romualdai Jankevičiūtei,
pavaduotojai ugdymui Vilijai Rentelienei, Dalei Skrupskienei, Jungėnų pagrindinės mokyklos
direktorei, Sangrūdos gimnazijos direktorei Vidai Šalčiuvienei, pavaduotojai ugdymui Dalei
Mekionytei, Kalvarijos gimnazijos pavaduotojoms ugdymui Mildai Alesiūtei ir Arūnei
Vaičiūnaitei-Levuškinienei, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorei Loretai
Krasauskienei ir pavaduotojai ugdymui Janinai Bukevičienei, Akmenynų pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojai ugdymui Janinai Šačikauskienei, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos
direktorei Daivai Rūtelionienei, Nemunaičių pagrindinės mokyklos direktorei Rimai
Šustarevienei, Kalvarijos meno mokyklos direktoriui Juozui Ciprisevičiui.
DALYVAUTA ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI
SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE
Jungėnų pagrindinėje mokykloje (12 mėn.), Akmenynų pagrindinėje mokykloje (06, 12 mėn.),
Alksninės pagrindinėje mokykloje (12 mėn.), Kalvarijos gimnazijoje (05, 12 mėn.), Kalvarijos
meno mokykloje (12 mėn.), Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (12 mėn.),
Sangrūdos gimnazijoje (12 mėn.), Kalvarijos suaugusiųjų vidurinėje mokykloje (12 mėn.),

Liubavo Juozo Montvilos pagrindinėje mokykloje (12 mėn.), Nemunaičių pagrindinėje
mokykloje (12 mėn.).
VERTINTA MOKYTOJŲ METODININKŲ PRAKTINĖ VEIKLA
Kalvarijos gimnazijoje 3 mokytojams – 03; 11 mėn.
Sangrūdos gimnazijoje 1 mokytojai – 11 mėn.
ORGANIZUOTA OLIMPIADOS, KONKURSAI GABIEMS MOKINIAMS
1. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados ir anglų kalbos konkurso II etapas (01-14).
2. 44-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso savivaldybės etapas (01-14).
3. 47-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso savivaldybės etapas (01-14).
4. 53-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas (01-15).
5. Mokinių meninio skaitymo konkursas (01-220.
6. 48-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas (01-23).
7. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapas (01-27).
8. 26-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III etapo I dalis (01-30).
9. 18-oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados savivaldybės mokyklose etapas (01-30).
10. 63-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas (02-09).
11. 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada (02-10).
12. 22-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados II etapas (02-11).
13. 64-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etapas (02-13).
14. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II etapas (02-20).
15. 25-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapas (02-24).
16. 21-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados II etapas (02-27).
17. Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapas (03-03).
18. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“
vietinis turas
(03-06).
19. Kalvarijos savivaldybės 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada (03-17).
20. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2015“ (03-19).
21. Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ II turas (04-09).
22. Pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“ (04-27).
23. Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „BEBRAS“ II etapas (11-13).
24. Viktorina „Pažink Lietuvos kariuomenę“ (11-11).
25. 27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados I etapas (11-16).
26. 27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapas (12-15).
27. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etapas (1222).
KOORDINUOTA SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA
1. Savivaldybės mokinių tarybos 3 pasitarimai
2. Veiksmo savaitė „Be patyčių“
3. Mokinių pavasario, rudens krosai

(03-23-29).
(04-30; 09-29).

ORGANIZUOTA AKCIJOS, RENGINIAI IR KITOS VEIKLOS SAVIVALDYBĖJE
1. Apskritojo stalo diskusija „Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo strategija ir galimybės“
(02-20).
2. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ darbų paroda (03-2-10).

3. Akcija „Tylos stebuklinga versmė“ (04-29).
4. Meninių kolektyvų peržiūra mokyklose (pagal susitarimą).
5. Saugaus eismo savaitė „Vaikai ir saugus eismas keliuose“ (05-4-10).
6. Mokslo ir Žinių diena švietimo įstaigose (09-01).
7. Savivaldybės švietimo įstaigų ir sporto centro gabių vaikų pagerbimo šventė (12-19).
8. Nacionalinio diktanto konkursas
(02-21 d.).
9. Susitikimas su mokytojais senjorais, minint Tarptautinę mokytojo dieną

(10-04).

PARENGTI IR IŠSIŲSTI DOKUMENTAI ĮVAIRIOMS INSTITUCIJOMS
1. Statistinės žinios Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui apie 2015-2016 m. m. tikybos
mokymą ir mokytojus.
2. Ataskaitos ŠMM ŠAC apie brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų bei kitų
pažymėjimų, mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių pažymėjimų blankų panaudojimą 2015 m.
3. Įsakymai švietimo veiklos ir ugdymo klausimais, rekomendacijos pedagogams, raštai
švietimo įstaigoms įvairiais klausimais, diplomai mokiniams.
4. Ataskaita ŠMM apie pavėžėjamus moksleivius 2015 m.
5. Duomenų teikimas regioniniam švietimo būklės raportui.
6. Sutarčių, raštiškų užduočių viešiesiems pirkimams rengimas.
7. Organizuoti mokyklinės dokumentacijos paklausos tyrimo etapai ir jų užsakymai 2015 m.
8. Dokumentai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, mokykloms dėl dalyvavimo
zonose, respublikinėse olimpiadose, konkursuose, rezultatų suvestinės, ataskaitos.
9. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimo savivaldybėje veiklos
ataskaita ŠMM.
10. Vadovėlių, mokymo priemonių, perdavimo-priėmimo aktų, sąskaitų priėmimas iš leidyklų,
kitų institucijų, išdalijimas mokykloms.
11. Švietimo informacinių technologijų centrui statistinės formos (1-mokykla, 2-mokykla, 3mokykla, atskirai miesto ir kaimo vietovių suvestinės, 3D, 3I, 3ES ataskaitos).
12. Dokumentai Ugdymo plėtotės centrui, Nacionaliniam egzaminų centrui dėl valstybinės
kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir
vykdymo.
13. Dokumentai dėl kompleksinės pagalbos teikimo savivaldybėje Švietimo ir mokslo
ministerijai.
14. Dokumentai Nacionalinei vertinimo agentūrai dėl mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo.
15. Brandos egzaminų, pasiekimų patikrinimo rezultatai Nacionaliniam egzaminų centrui.
16. Paraiška dėl Kalvarijos savivaldybės 2, 4, 6, 8 klasių mokinių dalyvavimo veiksmo tyrime
„Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015-2016 m. m.“ Nacionaliniam egzaminų
centrui.
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS 2015-2018 M.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS VEIKLA
Koordinavimo grupės pirmininkė 2015 metais suorganizavo 6 posėdžius, kurių metu
buvo svarstoma savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų 2014 metų veiklos ataskaitos, Kalvarijos
savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos įgyvendinimo programa, jos
įgyvendinimui 2015 metais skirta 6661,00 Eur.
Koordinavimo grupė iniciavo Kalvarijos savivaldybės kultūros centro kapelų
dalyvavimo Sūduvos krašto kaimo kapelų šventėje – varžytuvėse ,,Grok, Jurgeli 2015“. Iš
Etninės kultūros programos lėšų skirta 290,00 Eur, Kalvarijos savivaldybės tautodailininkų

rėmimą, išperkant vietas Kaziuko mugėje Vilniuje, skirta 159, 52 Eur, tautodailininkų
palaikymo komandos nuvykimui į Vilnių – 60,48 Eur.
Minint 2015-uosius – Etnografinių regionų metams paminėti buvo paremta regiono
heraldinių simbolių gamyba ir skirta 435,00 Eur Sūduvos (Suvalkijos) etnografinio regiono
heraldinio simbolio – vėliavos įsigijimui.
230,43 Eur koordinavimo grupė skyrė Vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies atlikėjų
konkurso ,,Tramtatulis 2015“ organizavimui. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje
sLietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ darbų parodą, atrinko
darbus į regiono II etapą.
2015 metais iš etninės kultūros programos 1400,00 Eur buvo skirta švietimo įstaigų
etninės kultūros projektų įgyvendinimui. Buvo įgyvendinti 11 projektų: Kalvarijos gimnazijoje
– ,,Tai margumas svieto“ – 300,00 Eur, Sangrūdos gimnazijoje -,,Išdaigų miestelis“ -300,00
Eur, Akmenynų pagrindinėje mokykloje – ,,Tradiciniai valgiai – krašto atspindys“ – 250,00 Eur,
Alksninės pagrindinėje mokykloje - ,,Tautos lobynai“ -250,00 Eur, Nemunaičių pagrindinėje
mokykloje ,,Duonos kelias“ – 150,00 Eur, Kalvarijos meno mokykloje – tarptautinis festivalis
,,Visi sūduviai – vieno medžio šakelės“ – 200,00 Eur, Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje
,,Žilvitis“ - ,,Pripildyk žilvičio skrynią lietuvių liaudies kultūros lobiais“ – 200,00 Eur.
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras įgyvendino 4 projektus ,,Stogastulpio
,,Baltijos kelias“ kūrimas“, skirta 2027,00 Eur, Stogastulio ,,Baltijos kelias“ pastatymas“ 310,00
Eur.
Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos
įgyvendinimo koordinavimo grupė rėmė nepriklausomą liaudiškos muzikos Jungėnų kaimo
kapelą ,,Gegužio žiedai“, kuri atstovavo savivaldybę varžytuvėse ,,Grok, Jurgeli 2015“ ir
dalyvavimą televizijos projekte ,,Chorų karai“, iš programos lėšų apmokėjo kelionės išlaidas.
Koofinansavo ir skyrė 1448,00 Eur projekto ,,Jungėnų kaimo kapelos ,,Gegužio
žiedai“ knygos ,,Kas dainose nesudėta“ parengimą ir išleidimą.
Koordinavimo grupės nariai konsultavo švietimo įstaigų mokytojus, atsakingus už
etninės kultūros programų įgyvendinimą mokykloje, etninės kultūros, projektų rengimo ir jų
įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvavo švietimo, kultūros įstaigų rengiamuose etninės
kultūros renginiuose.
2015 m. suaktyvėjo etninės kultūros veikla įstaigose, buvo vykdomi projektai,
organizuojamos renginiai, edukacinės margučių marginimo, Užgavėnių kaukių gamybos ir kitos
edukacinės pamokos. Švietimo įstaigose veikė 22 meniniai ir etninės kultūros puoselėjimo
būreliai.
Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamos parodos
Kalvarijos gimnazijos neformaliojo švietimo būrelio mokytojo Vytauto Kalinausko,
tautodailininko Antano Lastausko ir TAU studentų Užgavėnių kaukių paroda, Dalios Utarienės
megztų riešinių ir skirtukų paroda. Kalvarijos visuomenei suorganizuota konkursas-paroda
,,Mano Velykinis margutis“.
Kalvarijos savivaldybės visuomenei suorganizuota paskaita ,,Sūduvos regiono
tradicijos ir papročiai leidiniuose, kurios metu veikė leidinių paroda.
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS
KOMISIJOS VEIKLA
2015 m. komisijos pirmininkė Danutė Lisauskienė organizavo 11 Kalvarijos savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžių, kurių metu buvo svarstomi savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kalvarijos policijos komisariato prašymai dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių
skyrimo savivaldybės mokiniams. Iš viso svarstyta 11 prašymų, iš jų 2 dėl kompleksinės

pagalbos teikimo šeimai. 2 posėdžiuose svarstymai dėl siūlymo skirti minimalios priežiūros
priemones atidėti dėl kviestų asmenų neatvykimo ir atidėti svarstyti kituose posėdžiuose.
Komisija teikė siūlymus administracijos direktoriui dėl minimalios priežiūros priemonių
skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo: 7 mokiniams dėl kelių tarpusavyje suderintų minimalios
priežiūros priemonių skyrimo, iš jų 3 mokiniams, kurie padarė nusikaltimo požymių turinčią
veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakę Lietuvos Respublikos baudžiamajame
kodekse nustatyto amžiaus, 1 mokiniui dėl įpareigojimo tęsti mokymąsi kitoje mokykloje, 3
mokiniams dėl pratęsimo vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo termino, 1 vaikui –
panaikinti skirtą minimalios priežiūros priemonę, 1 – mokiniui – neskirti. Parengta 10
administracijos direktoriaus įsakymų dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, panaikinimo
ar pratęsimo, 2 dėl kompleksinės pagalbos teikimo.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos
kreipimąsi švęsti Tarptautinę antikorupcijos dieną, komisija inicijavo paminėti mokyklose 2015
m. gruodžio 9 d. Tarptautinę antikorupcijos dieną, teikė jai informaciją.
Komisijos nariai dalyvavo prevencinės programos ,,Saugok ir gerbk mane“ baigiamojoje
diskusijoje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre. Kėlė kvalifikaciją, dalyvaudami
Marijampolės M. Lukšienės švietimo centro, Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos
centro ir kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, Lietuvos Respublikos Seimo
organizuojamose konferencijose.
Komisijos pirmininkė teikė ataskaitą apie 2015 m. savivaldybės administracijos vaiko
gerovės komisijos veiklą Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų
centrui bei Švietimo ir mokslo ir kitoms institucijoms informaciją apie savivaldybės mokyklų
vykdomą prevencinę veiklą.
KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) ORGANIZAVIMAS, VEIKLA
Tarpinstitucinė komanda ir jos koordinatorė Marija Kabelkienė įgyvendino Kalvarijos
savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D-26 patvirtintą
Kalvarijos savivaldybės kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikus, teikimo ir koordinavimo veiksmų planą 2015 metams.
Buvo organizuoti Tarpinstitucinės komandos 6 posėdžiai (01-20 protokolas Nr. 1; 0522 protokolas Nr. 2; 06-30 protokolas Nr. 3; 08-31 protokolas Nr. 4; 10-14 protokolas Nr. 5; 1221 protokolas Nr. 6), pasitarimai pagal poreikį.
Tarpinstitucinės komandos koordinatorius bei nariai vyko į socialinės rizikos šeimas.
Tarpinstitucinės komandos koordinatoriaus sudaryta specialistų grupė įgyvendino Kalvarijos
savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. D-199 „Dėl
kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo Petronėlei Zokienei ir jos sūnums Ignui ir Ramūnui
Zokams“; 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. D-428 „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos
skyrimo Marijai Minevičiūtei ir jos sūnums Mantui ir Gustui Zdebskiams“. Specialistai pagal
poreikį teikė socialinę pedagoginę, specialiąją švietimo, sveikatos pagalbą.
Tarpinstitucinės komandos nariai dalyvavo seminaruose, mokymuose, konferencijose.
Buvo teikta teikėta informacija visuomenei, Švietimo ir mokslo, Sveikatos, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijoms.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė teikė Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriui ataskaitą dėl 2015 m. plano įgyvendinimo ir dėl paslaugų
kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai tobulinimo, parengė veiksmų planą 2016 m.
DARBAS SU INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

D. Lisauskienė: ŠVIS Minimali ir vidutinė priežiūra; Duomenų valdymo sistema Labbis.
G. Bujauskas: ŠVIS; NEMIS emokykla; Mokinių registras; KTPRR; Duomenų valdymo
sistema Labais, sporto statistika KKSD.
M. Kabelkienė: Mokinių registras Išsilavinimo pažymėjimų blankų skirstymas, ataskaitų
formavimas; ŠMM registras ŠVIS Ugdymo karjerai stebėsenos informacinė sistema (UKSIS);
Duomenų valdymo sistema Labbis.
V. Vasiliauskienė: Duomenų perdavimo sistema „KELTAS“; ŠMM registras ŠMIR; Pedagogų
registras; Duomenų valdymo sistema Labbis.
DIRBTA DARBO GRUPĖSE, KOMISIJOSE, PARENGTI STRAIPSNIAI,
TOBULINTA KVALIFIKACIJA
D. Lisauskienė:
1. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2015-2016 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektų suderinimo darbo grupės vadovė.
2. Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos ir koordinavimo
grupės pirmininkė.
3. Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos pirmininkė.
4. Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos pirmininkė.
5. Kalvarijos savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narė.
6. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos narė.
Parengti straipsniai:
Įvyko 2015 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso
„Tramtatulis“ vietinis ratas;
Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje veikė 2015 metų Lietuvos moksleivių liaudies
dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų mokinių darbų
paroda;
Įamžinta Baltijos kelio atminimo vieta;
Tarptautinis festivalis „Visi sūduviai - vieno medžio šakelės“;
Priimami dokumentai į vaikų ir jaunimo vasaros poilsio lengvatinėmis sąlygomis stacionarioje
vasaros poilsio stovykloje ,,Gintaro poilsiavietė“;
Pratęsiamas dokumentų priėmimas dėl vaikų ir jaunimo vasaros poilsio lengvatinėmis
sąlygomis stacionarioje vasaros poilsio stovykloje ,,Gintaro poilsiavietė“.
Tobulinta kvalifikacija:
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro konferencija „Mokymasis visą gyvenimą:
galimybės ir perspektyvos“ (03-06 pažymėjimas Nr. 1362);
Etninės kultūros globos tarybos konferencija„Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros pavidalų
fone“ (09-23 pažymėjimas);
UPC seminaras „Duomenimis grįstų sprendimų paieška savivaldybių švietimo pažangai“ (12-910 pažymėjimas Nr. 007041).
G. Bujauskas:
1. Jaunimo problemų sprendimo Kalvarijos savivaldybėje 2013-2018 m. komisijos narys.
2. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
pirmininkas.
3. Kalvarijos sav. Akmenynų, Jungėnų pagrindinių mokyklų, Kalvarijos meno mokyklos
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų narys.
4. Kalvarijos savivaldybės sporto ir kultūros biudžeto programos koordinatorius.
5. 2015 m. Konstitucijos egzamino vertinimo komisijos narys.

6. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2015-2016 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams suderinti
darbo grupės narys.
7. Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo dokumentų atrankos ir projektų
vertinimo komisijos narys.
8. Viešųjų renginių organizatorių prašymų nagrinėjimo komisijos narys.
9. Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos narys, vadybos ekspertas.
10. Olimpiadų, konkursų vertinimo komisijų narys.
11. Kalvarijos (tikslinės teritorijos) vystymo programos projektui parengti darbo grupės narys.
12. Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo komisijos
pirmininkas.
13. Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos narys.
14. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų administravimą,
organizavimą ir įgyvendinimą koordinatorius.
Parengti straipsniai:
Sveikos gyvensenos įgūdžių mokymai;
Įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados antrasis etapas;
Fotoreportažas: Kalvarijos savivaldybės vaikų ir jaunimo šokių festivalio „Norim šokti 2015“;
Kalvarijos savivaldybėje įvyko pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ konkursas;
Surengtas tradicinis mokinių pavasario krosas;
Fotoreportažas: Meras pagerbė aukščiausius brandos egzaminų įvertinimus gavusius
abiturientus, jų tėvus ir mokytojus;
Marijampolės regiono gimnazijų šventė Kalvarijos gimnazijoje;
Skirta tikslinė valstybės dotacija neformaliajam vaikų švietimui;
Informacija neformalaus vaikų švietimo teikėjams;
Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į Neformalaus vaikų švietimo 2015 m.
programas;
Surengtas tradicinis mokinių rudens krosas;
Kalvarijos neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos kviečiamos
dalyvauti projektų teikimo konkurse;
Fotoreportažas „Pyragų dienos akimirkos“;
Viktorina „Pažink Lietuvos kariuomenę“ Kalvarijos gimnazijoje;
Vyks vienas didžiausių Lietuvos masinio sporto projektų judėjimas – sveikatos šaltinis;
Kalvarijos gyventojus vienija sportas;
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ pirmasis etapas Kalvarijoje.
Tobulinta kvalifikacija:
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokymai „Sveikatingumo principų
taikymas ir stresų valdymo galimybės kūno kultūros pamokoje“ (01-09 pažymėjimas Nr. D345-7).
ITC mokymai „Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos
(NEMIS) tvarkytojų ir vartotojų mokymai“ (04-10 pažymėjimas Nr. 1350;
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro seminaras „Vaikų sauga keliuose. Gerosios
patirties sklaida“ (05-07 pažymėjimas Nr. T-0505).
M. Kabelkienė:
1. Kompleksiškai teikiamos pagalbos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tarpinstitucinės
komandos koordinatorė.
2. Nacionalinio diktanto Kalvarijos savivaldybėje koordinatorė ir organizatorė.
3. Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos narė.

4. Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos sekretorė, vadybos ekspertė.
5. Nepanaudotų Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir
mokėti panaudojimo kitoms savarankiškoms savivaldybės funkcijoms komisijos narė.
6. Koordinuoja ir vykdo stebėseną Kalvarijos savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikavimo komisijos.
7. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2015-2016 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams suderinti
darbo grupės narė.
8. ŠMM „Mokyklų tobulinimo programos plius“ vykdomo projekto „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo plėtra I ir II etapo koordinatorė.
9. Projekto „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme
sukūrimas ir plėtra“ koordinatorė.
10. Kalvarijos sav. Alksninės, Nemunaičių, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinių mokyklų,
Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos komisijų narė.
11. 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso vertinimo komisijos narė.
12. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos narė.
Parengti straipsniai:
Ankstyvųjų prevencinių programų įgyvendinimas Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose
2015-2016 m. m.;
Nacionalinio diktanto konkursas;
Įvyko Kalvarijos savivaldybės 5-12 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas;
Kalvarijos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų estafečių varžybos;
Profesinis orientavimas mokyklose;
Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikučiai – mažųjų olimpiados finalininkai.
Tobulinta kvalifikacija:
Konferencija „Veikime kartu“ (Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 05-20
pažymėjimas AP Nr. 051);
Konferencija „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ (LR Seimas, 06-17);
Seksualinės prievartos prieš vaikus ir seksualinio išnaudojimo prevencinės programos „Saugok
ir gerbk mane“ baigiamoji diskusija (SPPC, 06-18);
Viešoji konsultacija „Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija, siekiant geresnės ugdymo
kokybės“ (ŠMM, 11-25);
Konferencija „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijose“ (SPPC 1201 pažyma Nr. V5-318);
Seminaras „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 5-10 klasėse“ (UPC 12-09 pažyma Nr. V71151(1.17).
V. Vasiliauskienė:
1. Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programos
koordinatorė.
2. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 201-2016 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams suderinti
darbo grupės narė.
3. Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos narė, vadybos ekspertė.
4. Kalvarijos, Sangrūdos gimnazijų, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinės mokyklos mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų narė.
5. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos narė.
Parengti straipsniai:
Savivaldybės mokyklose – Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2015“;

Kalvarijos gimnazija - 2015 metų brandos egzaminų bazinė mokykla savivaldybės teritorijoje;
Standartizuotų testų organizavimas ir vykdymas Kalvarijos savivaldybėje 2015 m.;
Marijampolės regiono gimnazijų šventė Kalvarijos gimnazijoje.
Tobulinta kvalifikacija:
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro konferencija „Mokymosi visą gyvenimą:
galimybės ir perspektyvos“ (03-06 pažymėjimas Nr. 1350; seminaras „Atnaujinti mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“ (03-31 pažymėjimas Nr. 2118);
UPC metodinė diena „Mokinių pasiekimų gerinimas: ką galime padaryti?“ (06-18 pažyma Nr.
V7-631(1.17);
NEC konferencija-seminaras „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo
įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ (10-08 pažyma Nr. V12-585);
seminaras „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo
lavinimo mokykloms kūrimas“ (10-27 pažyma Nr. SP/S-51);
Sertifikatas, patvirtinantis bendradarbiavimą tarp Turkijos Rotary 100 ir Kalvarijos gimnazijų
spalio 18-24 d.
Padėka:
Tarptautinio matematikos konkurso „KENGŪRA“ organizavimo komitetas už 2015 m.
konkurso organizavimą.

_______________________

